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1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadue § 73 lg 1¹ p 12 annab hoolekogu arvamuse kooli
sisehindamise korra kohta.
Tegemist on seadusest tuleneva dokumendiga, mis on kooli direktorile tööriistaks vastava hindamise
läbiviimisel. Varasem versioon aastast 2016 vajas uuendamist, et oleks vastavuses uue seadusega.
Hoolekogu tutvus parendatud ja seadusega kooskõlla viidud versiooniga. Kose-Uuemõisa LasteaedKooli sisehindamise kord on lisatud protokollile (lisa 1).

2. Arengukava investeerimisvajadustele arvamuse andmine.
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 67 lg 2 Arengukava ja selle muudatused
valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või
väljastpoolt kooli.
Lähtuvalt olukorrast on kaardistatud investeerimisvajadused, mis on reastatud prioriteetsuse
järjekorras. Investeerimisvajaduste nimekirjas on 8 punkti (investeerimisvajaduste nimekiri on
lisatud – lisa 2), millest esimesed 3 on juba Kose Valla eelarvesse pandud ning ootavad projekte ja
kinnitusi. Peatuti lasteaed-kooli ees oleva parkla ja kergliiklustee väljaehitamise vajalikkusel.

Otsustati teha ühispöördumine Kose Valda, et teadvustada probleemi tõsidust ja kergliiklustee ning
parkla väljaehitamise vajadust.
10.01.2022 toimus hoolekogu esimehe eestvedamisel kohtumine, millest võtsid osa
vallavanem Demis Voss, volikogu esimees Merle Pussak, KULA direktor Signe Sirel ja KULA
hoolekogu esimees Indrek Hansen. Kohtumine toimus Kose-Uuemõisas ja selle käigus vaadati üle
terves pikkuses Pargi tänava front ning hinnati kergliiklustee vajalikkust, võimalikkust ja ohtlikke
kohti. Vastuargumente kergliikustee vajalikkuse rajamise osas terves Pargi tänava frondis koos
Kuivajõe silla laiendamisega ja bussipeatuste rajamisega KULA ette ja Pargi/Härma tn. ristmikule
ei olnud, välja arvatud valla rahalised vahendid. Lähtuvalt suurenevast rahvastikust ja Kose
sporditaristu ülekoormatusest tutvustas Indrek Hansen potensiaalset kohta, kuhu saab rajada
täismõõtmetes spordihoone, mida saaksid kasutada kõik Kose-Uuemõisa inimesed, asukohaks on
kinnistu katastri nr. 33801:001:1453 , rajamist on võimalik teostada vana hoone asemel nõlva sisse.
Osapooltel vastuargumente selle vajalikkusest ei olnud, välja arvatud valla rahalised vahendid.

3. Riskianalüüsile arvamuse andmine.
Riskianalüüsi aluseks on SMm „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise
edendamisele ja päevakavale“ § 5.
Riskianalüüs sai tehtud KULA hoolekogu esimehe Indrek Hanseni poolt loetavamaks ja paigutatud
tähtsuse järjekorda. Olulisel määral on lahti kirjutatud "Maa-ala väljaspool", lisandunud on
kolmanda taseme riske:
Väljavõte Kose-Uuemõisa LAK riskianalüüsist 20212022
Nr

Hindamiskriteeriu
m

Riskitase Oht

1

Külgnev tänav

III

2

Parkla

III

Selgitus

Külgnev tänav ei vasta tänapäevastele nõuetele ja see
on kitsas, kahe auto teel kõrvuti paiknemise korral,
kasutavad sõidukid teeserva viisil, et jalakäijal on seal
viibimine ohtlik. Tänava ääres puudub nõuetele vastav
kergliiklustee.Tänav on suureneva liikluskoormusega
ja see on lühim tee Tallinnasse. Lastel puuduvad
turvalised liikumisvõimalused asula keskusega, Pargi ja
Kesk tänava ristmiku kergliiklusühendused on
ohtlikud, kuna Kesk tänava kergliiklustee lõpeb kohas,
kus vasakult tulev autojuht ei märka kergliiklusteel
liikuvat inimest pimeda nurga tõttu, kergliiklus olukord
on ristmikul korraldamata. Peatee prioriteetsus on antud
valel suunal, kuna suurem liiklus toimub Kesk tänavalt
Pargi tänavale lasteaed-kool suunal, prioriteetsuse
muutmine langetaks liikluskiirust ristmikul, kuna
ühelgi teel liikuval autol poleks sel juhul võimalik ilma
lisamanöövrita või teisele osapoolele teed andmata otse
sõita. Mõisa pargis olev kergliiklustee ei ole valdavalt
löögi-ja
kasutuses märjal ja pimedal ajal, kuna sellel puudub
muljumisoht valgustus ja kõvakate. Tade küla suunal olev Kuivajõe
sild on kitsas, pime ja ohtlik, koolilapsed on silla külge
riputanud helkureid, et ennast nähtavamaks teha, Tade
piirkonna elanikkond on pidevas kasvus suureneva
elamuehituse tõttu, valdavalt noored lastega pered,
seetõttu inimeste liikluskoormus suureneb. Tade küla
poolsed silla tugimüürid on osaliselt varisenud, sild
vajab rekonstrueerimist ja jalakäijatele turvalisema osa
loomist. On oluline kanda helkurveste väljapool
territooriumit,
kasutada
raamatukokku,
külakeskussesse jm jõudmiseks Pargi tänava asemel
teisi tänavaid, võimalusel pargis olevaid jalutusteid.
Lasteaed on oma projekteeritud võimsuse ületanud
ülerahvastatuse
tõttu
ja
parkimiskorralduse/kergliiklustee
nõuetele
mittevastavus on suur riskitegur. Tänavala nõuab
liiklusohutuse inspekteerimise läbiviimist ja ohutute
lahenduste loomist. Lasteaed-koolil puuduvad
vahendid olukorra lahendamiseks.
Olemasolev parkla ei vasta tänapäevastele nõuetele,
manööverruum on kitsas ja parkivad autod varjavad
osaliselt ülekäigurada, mis ootamatus olukorras ei taga
löögi-ja
piisavat reageerimisaega. Parkla kõrval olev
muljumisoht
kergliiklustee ei vasta nõuetele ja on osaliselt puudu,
mis muudab laste liikumise parkivate autode vahel
ohtlikuks. Lasteaed on oma projekteeritud võimsuse

3

Bussipeatus

III

4

Vanad puud

III

ületanud
ülerahvastatuse
tõttu
ja
parkimiskorralduse/kergliiklustee
nõuetele
mittevastavus on suur riskitegur. Parkimiskorraldus
nõuab liiklusohutuse inspekteerimise läbiviimist ja
ohutute lahenduste loomist. Lasteaed-koolil puuduvad
vahendid olukorra lahendamiseks.
Lasteaed-kooli ees puudub nõuetele vastav bussipeatus,
kuid buss siiski peatub, kuna olukord seda nõuab. Bussi
peatumine lasteaed-kooli ees seiskab liikluse Pargi
tänaval mõlemal suunal, kuna tänav on kitsas.
löögi-ja
Bussipeatuse loomine asutuse ette on vajalik ja see
muljumisoht
nõuab liikluskorralduse vastavat muutmist. Tänavala
nõuab liiklusohutuse inspekteerimise läbiviimist ja
ohutute lahenduste loomist. Lasteaed-koolil puuduvad
vahendid olukorra lahendamiseks.
Lasteaed-kooli ees, külgedel ja aias sees kasvavad
vanad puud, mis on osaliselt jõudnud oma eluea
viimasesse etappi, seetõttu nende murdumine on
tõenäoline. Puude hindamiseks tuleb läbi viia
löögi-ja
dendroloogiline uuring, mis selgitaks välja
muljumisoht
potensiaalselt ohtlikud puud. Uuringu järel tuleb
ohtlikud puud ja oksad viivitamatult likvideerida.
Lasteaed-koolil
puuduvad
vahendid
olukorra
lahendamiseks.

4. Laste arvu suurendamine rühmades aastatel 2022/2023.
Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 1¹ lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavõi linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu
sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni
kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi. Laste arv on seni
olnud aiarühmades 24 (suurendatud nelja lapse võrra), liitrühmas 20 (suurendatud kahe lapse
võrra) ja sõimerühmas 16 (suurendatud kahe lapse võrra).
Hoolekogule on varasemalt esitatud viimase 4. aasta rühmade täituvuse ülevaated ja analüüsiinfo.
Samuti tutvuti rahvastikuprognoosi analüüsiga Kose-Uuemõisa piirkonnas. Arutleti riskide üle,
mis kaasnevad rühmade maksimaalse täituvusega – Lisaks olemasolevale moodulile on
planeeritud veel üks, siis tuleb arvestada, et õueala territoorium ei muutu ja jääb lastele väikseks,
ka köök on ülekoormatud ja vajab laiendamist. Samuti tuleb ka siin arvestada Pargi tänava
liiklustihenduse tõusu ja kasvava koormusega, mis kujutab endas lastele suurt ohtu.
Kõike eelnevat arvestades ja otsust kaaludes hääletas KULA hoolekogu järgmiselt (kohal viibis 9
hääleõiguslikku KULA hoolekogu liiget):
Laste arvud rühmades 2022/2023 Õppeaastal:
Sõimerühm – ettepanek rühma mitte suurendada. Hääletusel 7 poolt, vastu 2 hoolekogu liiget.
Otsus sõimerühma laste arv 2022/2023 ÕA 14 last.
Liitrühm - ettepanek suurendada 2 lapse võrra – Hääletuse tulemus 6 poolt ja vastu 3 hoolekogu
liiget. Otsus – liitrühma laste arv 2022/2023 ÕA 18+2 last.

Aiarühm – ettepanek suurendada 2 lapse võrra – hääletuse tulemus 6 poolt ja vastu 3 hoolekogu
liiget. Otsus – Aiarühma laste arv 2022/2023 ÕA 20+2, erandina jääb kehtima moodulis oleva
rühma arv 23 last.
Rühmades laste arvu suurendamine ja õppeeaastal 2021/2022 rajatud peahooneväline moodul ei
rahulda õppeaasta 2022/2023 lasteaia kohtade vajadusi. Vallavalitsuse poolt on välja käidud
võimalus lisada veel üks täiendav moodul olemasoleva mooduli peale. Tänane köögi võimekus ei
suuda lisanduvate laste hulka ära teenindada. 2021 aasta kevadel alustati keldrikorruse
projekteerimist, kuhu kavandatakse suurem köögi võimekus, kuid selle valmisehitamine sügis
2022 ei ole enam teostatav, kuna projekteerimisettevõte, kes projekteerimistöid korraldab ei ole
suutnud senimaani oma töid valmis saada ja kaalumisel on lepingu lõpetamine ning uue
projekteerimishanke korraldamine, mitteametlikul tasemel on see otsus juba tehtud. Kuna oma
köögi võimekuse väljaehitus saab parimal juhul teoks sügis 2023, siis ei ole täiendava laste hulga
teenindamine oma köögiga järgneval õppeaastal enam võimalik ja kooli pidaja peab olukorrale
lahenduse leidma.
Ilma teise peahoonevälise mooduli lisamiseta saavutab KULA õppeaastal 2022/2023 oma
projekteeritud võimsuse, milleks on 154 last. Kui lisatakse teine moodul, siis on ülekoormus 22
last. Õppeaastal 2023/2024 suureneb kooli poole laste arv 13 lapse võrra ja koos kahe mooduliga
on KULA projekteeritud võimsus ületatud juba 35 lapse võrra. KULA pole olnud kunagi
projekteeritud võimsuse piiril ja pole kunagi seda piiri ületatud. Hoolekogu leidis, et projekteeritud
võimsuse ületamine ilma, et ei parandataks laste ohutust toetavat taristut, pole lubatav.
Lisatingimuseks seati:
1. Keldrikorruse valmimine ja köögi võimekuse suurendamine – üksmeelne toetus
2. Lasteaia territooriumi suurendamine - üksmeelne toetus
3. KULA esises frondis nõuetele vastava kergliiklustee loomine (võimalik lasteaia territooriumi
arvelt) ja parkimiskorralduse viimine nõuetele vastavaks – poolt 8 liiget, vastu 4 liiget.
Eelpool kirjeldatud tingimuste täitmine eeldab laienemist kitsealusesse mõisa parki. Mõis park on
nii Keskkonnaameti, kui ka Muinsuskaitseameti kaitse all.
Hoolekogu esimees on juba alustanud konsultatsioone Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse ametiga.
23.02.2022 toimus kohapealne ülevaatus Muinsuskaitse ameti inspektoriga, kes mitteametlikul
tasandil ei näinud takistusi territooriumi/parkla/kergliiklustee rajamise osas kaitsealuse pargi
arvelt. Keskkonnaamet pole oma seisukohta veel avaldanud. Pärast konsultatsioonide lõppu,
küsitakse projekteerimistingimused vastavatelt ametitelt, kes seda küsib sõltub pole veel teada,
kuid see selgitatakse välja konsultatsioonide käigus.

Indrek Hansen

Silvia Kasak

Hoolekogu esimees

Protokollija

Osalejate nimekiri:

Lisa 1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli sisehindamise kord

Arvamus antud hoolekogu poolt 00.00.2022
KEHTESTATUD direktori 00.02.2022 käskkirjaga nr
1-3/2

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli sisehindamise kord
Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõige 2 punkt 8, § 73 lõige 1¹ punkt 12,
§ 78 lõigete 1, 2 ja 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

1. Üldsätted
1.1 Sisehindamise eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ning Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli (edaspidi lasteaed-kooli) järjepidev areng.
1.2 Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteaed-kooli tegevuse tugevused ning
parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaed-kooli arengukava ja järgnevate aastate
üldtööplaanid.
1.3 Sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.
2. Sisehindamise läbiviimine
2.1 Sisehindamine viiakse läbi iga õppeaasta ja selle protsessis osaleb kogu personal, vajadusel
moodustatakse töörühmad.
2.2 Sisehindamisel analüüsitakse lasteaed-kooli tulemuslikkust järgmistes valdkondades:
eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine,
õppe- ja kasvatusprotsess.
2.3 Sisehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi metoodikaid:
2.3.1 EHISe ja asutusesisese statistika ning finantsaruandlus (õpetajate kvalifikatsioon,
täiendkoolitus, eelarve), lasteaed-kooli tegevusnäitajate (EIS, HaridusSilm) ning muu
kogutud informatsiooni (projektid, olümpiaadid, konkursid jne) analüüs;
2.3.2 arenguvestluste ja rahuloluküsitluste korraldamine ning tulemuste analüüs;
2.3.3 huvigruppidega koostöö analüüs;
2.3.4 lasteaed-kooli dokumentatsiooni analüüs;
2.3.5 juhtimisotsuste ja – tegevuste analüüs;
2.3.6 õppe- ja kasvatustegevuse protsessi seire ja tulemuste analüüs;
2.3.7 töö- ja õpikeskkonna analüüs.
2.4 Iga õppeaasta lõpus koostatakse sisehindamise kokkuvõte, mille alusel määratakse edasised
eesmärgid ja tegevused järgmise aasta üldtööplaanis. Sisehindamise tulemused arutatakse läbi
õppenõukogus.
3. Sisehindamise aruande esitamine
3.1 Õppeaastate sisehindamise kokkuvõtetest moodustub sisehindamise aruanne, mis koostatakse
vähemalt üks kord arengukava perioodi jooksul.
3.2 Sisehindamise aruandes tuuakse välja:
3.2.1 lasteaed-kooli sisehindamise protsessi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta asutuse
juhtimisele;
3.2.2 lasteaed-kooli tugevuste kirjeldused koos seda toetavate andmete analüüsiga;
3.2.3 lasteaed-kooli parendustegevuste kirjeldused koos seda toetavate andmete analüüsiga.
3.3 Sisehindamise aruanne koostatakse lasteaed-kooli arengukava rakendamise perioodi viimasel
aastal.
3.4 Sisehindamise aruandes kajastuvad tulemused annavad tervikliku ülevaate lasteaed-kooli
arengukavas seatud eesmärkide täitmisest.
3.5 Sisehindamise aruanne arutatakse läbi õppenõukogus. Aruanne esitatakse kooskõlastamiseks
lasteaed-kooli hoolekogule ja pidajale.
3.6 Sisehindamise aruande kinnitab direktor.

Lisa 2. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli investeeringute vajadus (Kose-Uuemõisa LasteaedKooli arengukava 2021-2026 juurde)
Investeeringud prioriteetsuse järjekorras
1. Uue rühmaruumi rajamine koos inventari ja personalikuludega.
2. Keldrikorruse täies mahus renoveerimine ja kaasaegsetele tingimustele vastavusse viimine.
Sealhulgas köögi ja ühe õppeklassi keldrikorrusele paigutamine, köögi tootmisvõimekuse
tõstmine, maja sokli hüdroisoleerimine, vihmaveesüsteemi rajamine, sokliosa ja
peasissepääsude teekatendi renoveerimine.
3. Sõimerühma magamisruumi, tualettruumi ja osaline rühmaruumi ja garderoobi renoveerimine.
4. Parkla laiendamine, kõnnitee rajamine/uuendamine, bussipeatuse rajamine, tänavavalgustuse
uuendamine, puuhooldusplaani koostamine ja teostamine territooriumil ja Pargi tänaval.
5. Õuealale
lisaatraktsioonide
paigaldamine
varjualused/väliklass, mängumaja jmt).

(vedrukiiged,

kaalukiiged,

linnakud,

6. Õueala teedevõrgu korrastamine (asfalteerimine, tänavakivide paigaldamine), tänavavalgustuse
uuendamine.
7. Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine I ja II korrusel.
8. Turva-valvekaamerate süsteemi rajamine.
Investeeringute vajaduste nimekiri hõlmab ka väljapool asutust teostatavaid investeeringuid, mis on
vajalikud asutuse põhiülesannete elluviimiseks (turvaline õpi- ja kasvukeskkond). Investeeringud
viiakse ellu vastavalt asutuse ja valla eelarvelistele võimalustele ning nende elluviimine ei pruugi
kattuda arengukava perioodiga.

